
5. maj 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 903 

    

Næste uge: 
 

7. maj 

8. maj 

9 .maj 

10. maj 

 

11. maj 

 

 

12. maj 

 

 

 
 

Udlej. Baunen 

Mads - fri 

Mads - fri 

Mads - fri 

Skole/hjem - Bh.kl.  

Mads - fri 

Skole/hjem 2.kl.  

Spireloppen – Dyredag 

St. bededag - Fri 

 

 

 

 

 

Mærkedag: 
 

10. maj 

 

 

 

 
 

Mathilde  8.kl.  

Oliver  8.kl.  

 

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

Vi ønsker vores Konfirmander tillykke med dagen: 
Agnethe, Casper, Gabriella, Hjalte, Jasper, Kathrine, Mads C, Mads N, 

Magnus B og Nickolas 

 

De skal konfirmeres søndag den 7. maj 2017 i Vallekilde Kirke 

 

 

 

 

 
 

 
SkoleIntra 
På alle klassers opslagstavler er der nu udarbejdet et link der går direkte til 

fredagsbrevet. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjVzMmDitjTAhUJYlAKHVmfDOEQjRwIBw&url=http://www.fg-a.com/flowers5.shtml&psig=AFQjCNFNpfnToLEv7VufVjxPv-vvCkkqUg&ust=1494050411238306


 

Arbejdslørdag 
Husk at sætte kryds i kalenderen til vores arbejdslørdag den 10. juni 2017 – mere info 

senere. 

 

Eksamen 9.kl.  
9. klasse har nu overstået deres skriftlige prøver og kan nu se frem til et lille ”break” 

inden det går løs med de mundtlige prøver i juni. 

 

Glemmekasse   
Glemmekassen i indgangspartier er ved at være godt fyldt igen - Hvem mangler noget !!! 

 

Parkeringspladsen 
Vi har besluttet, at udvide skolens parkeringsplads – primært for at gøre den mere 

sikker, når man skal gå til og fra bilerne, så der vil i den kommende tid være noget 

aktivitet i forbindelse med dette – der skal bl.a. fældes træer og ryddes – så til tider vil 

dele af parkeringspladsen være afspærret – vi håber, alle vil være lidt tålmodige i 

processen. 

 

Hans 

 
 

 

OBS  OBS - Majfest 2017 
Vi har besluttet, at majfest-uge starter allerede tirsdag den 16. maj i stedet for onsdag 

den 17. maj, dette giver os mulighed for at inviterer bedsteforældre og andre 

familiemedlemmer til Generalprøve tirsdag den 23. maj 2017 kl. 11.00 i Vallekilde-

Hørve Fritidscenter. 

Vi skal gøre opmærksom på, at 9.kl. har hjemmearbejdsdag tirsdag den 16. maj, så 9.kl. 

starter først majfest-ugen onsdag den 17. maj. 

Hilsen Alex / Majfestudvalget 

 
Efterlysning 
I forbindelse med majfesten skal indskolingen bruge en del flyttekasser til at lave 

kulisser med. Har I nogen I gerne vil donere til dette formål, må I meget gerne kontakte 

mig.  

Hilsen Bodil 

 

https://www.colourbox.dk/browse/rejse-og-transport/paa-vejen/bil/586


Referat fra forældremødet i 6.klasse  

den 19. april 2017 

Dagsorden: 

1) Valg af referent 

2) Her og nu  

a. Faglidt 

i. dansk  

ii. matematik  

iii. socialt 

3) Klassekasse (Louise) 

4) De sidste 8 uger –  

a. Genrerepiration  

b. Gramatik  

5) Lyngen – afslutning  (15/16 juni) 

6) Sommerland (21/6) 

7) Intra 

8) Skole-hjem samtaler 29/30 maj 

 

1) Steen, Asbjørns far 

2) Socialt går det godt. Der har være en periode med lidt præ-pubertet men det 

svinger og i øjeblikket er det de hinandens bedste venner. Der er lidt med at 

drengene har gået og klasket pigerne i bagdelen og det bør nok italesættes 

hjemme, at det ikke er en smart opførsel, hverken i klassen og ej heller i andre 

sammenhænge.  

a. I matematik går det godt og de er hvor de skal være, men de repeterer 

meget. Henrik gør alt for at de skal synes det er spændende og forblive 

spændende. [Michael] kan man evt inddrage lidt dagligdagsøkonomi? – hvor 

kommer pengene fra? – pensionsopsparing for at lære dem hvor pengene 

kommer fra.  

b. I dansk er de bestemt med og godt med. Resten af året skal de repetere. 

Klassen er dygtig til at grave sig ned i stoffet og analysere, men deres 

layout ”er noget ynk”. Mere opfindsomhed ønskes. De har fået en opgave 

med en tænkt opgave hvor de kun skulle have en relevant forside 

(layout/design) og de kan godt når de skal. Det er finpudsning af deres 

færdigheder nu. 

3) Michael mener klassekassen ser fin ud, uden at kende de korrekte beløb. Louise 

skal nok sørge for at henvende sig hvis nogen mangler at betale. Der ligger lidt 

udgifter i overbygningen og der mindes om at Slovenienturen ikke ligger mere end 

2 år ude i fremtiden.  

Chenny tænker over om hun vil lave noget andet med ungerne end Lyngen….. noget 

de vil huske.  



 

Hun vender tilbage hvis en god ide kommer popper op og der skulle være brug for 

penge til et arrangement andet end Lyngen der kunne være interessant.  

Chenny tænker lidt på at tage til Skagen og se museer, efter en kort periode hvor 

vi i dansk arbejdet med Skagens malere, men det er et måske. 

4) Chenny opfordrer til at alle har en selvvalgt frilæsningsbog, sådan at der bliver 

læst, selv om vi ikke har et fælles værk. Denne frilæsningsbog må meget gerne 

ligge i tasken.   

5) Chenny foreslår at vi evt. laver en afslutning med en fællesspisning.  

6) Sommerland kører som det plejer. Ungerne har helt styr på det og er 

opmærksomme på at de gerne vil ved. Sommerland går ud på at mellemgruppen 

tager op til Sommerland Sjælland med få lommepenge, bliver sluppet fri og det er 

bare hygge.  

7) Intranettet er stedet hvor der er fredagsbreve bliver lagt ind. Chenny opfordrer 

til, at man bare logger ind og bliver bekendt med skoleintra Alle er tilsyneladende 

kommet på.. Chenny tager PC med i skole hver dag og intranettet giver mulighed 

for, at man kan give individuelle lektier for. Det aftales, at ud over eleven får 

beskeden om lektier så får forældrene også beskeden på forældre-intra. Skolen 

håber på at facebook grupperne dør lidt ud som kommunikationsplatform og at 

forældreintranettet bliver platformen. Facebook kan stadig bruges, og der 

opfordres til at der stadig bliver lagt billeder ud af arrangementer og sjove 

episoder da ungerne vil have disse billeder til evig tid.  

8) Skole-hjem samtaler burde ligge på både elev-intra og forældre-intra. Der er 

meldinger om at man kan se datoen men man kan ikke melde til. Tilmeldingen 

foregår på intranettet. Chenny følger op på at man kan melde sig til. Skole-hjem 

samtalerne kommer til at foregå kun med klasselærer. Hvis der er noget fra de 

andre lærere, så tager Chenny det med.  

 

------------------------------- ANDRE PUNKTER FRA FORÆLDRENE ----------------------- 

a) Udflugtsudvalg: Det foreslået at klassen laver en tur til Andelslandsbyen den 18. 

juni klokken 12. Det opfordres til at forældre-intra bruges til invitationen i stedet 

for facebook grupper hvor alle ikke er på.   

b) Måske skulle der arbejdes på en tur til ”SKILLS DANMARK i Herning (18. til 20. 

januar 1018) hvor alle de dygtigste inden for mange fag viser deres håndværk 

frem. Dette kunne være en forældretur. 

c) Har vi styr på vores unger? -hvad de må og hvad de ikke må mht. fester, 

energidrik, alkohol mm? – vær opmærksom på, at de er nysgerrige og snakke 

foregår. Snak med børnene om hvad, der er af ”fristelser” samt hvor de enkeltes 

familiers/børns grænser er.  

Der opfordres til, at vi ringer til hinanden, hvis man hører noget ”mystisk” som 

f.eks. et surprise bryllup eller andre overskridende situationer eller handlinger 

specielt der involverer alkohol, energidrik, tobak eller lignende.  

Hvis der er noget så kontakt Chenny og Henrik.   



 

Referat fra forældremødet i 8.klasse  

den 19. april 2017 

 

1) Kort orientering om at klassen trives godt og at klassen samlet set har et ganske 

fornuftigt fagligt standpunkt. 

  

2) Forberedelse af Dimissionsfest for 9. klasse d. 22/6 

Orientering om at eleverne har valgt Tema der er hemmeligt indtil dagen. 

Anders Modin (Rasmus) påtog sig koordinatorrollen og under mødet samt 

efterfølgende er der taget stilling til nedenstående, der er blevet sendt til alle 

forældre via Intranettet: 

- 9. klasse elever og forældre samt lærerne, deltager i festen. 

- 8. klasse elever samt deres forældre, står for afholdelse af arrangementet. 

- Det bliver vores børn der skal "arbejde" med voksen support. 

- Selve festen afholdes fra kl. 18:00 til cirka 21:45. 

- Derefter oprydning og rengøring, da det er skoledag næste dag (Sidste skoledag før 

sommerferien). 

- Budget er cirka 12.000 kr. og antal gæster er cirka 100. 

- Der bliver et "program" med tidspunkter for velkomst, taler, uddeling af svendebreve 

og Thors Hammer, samt hvornår maden skal ind. 

- Maden serveres som buffet incl gratis sodavand og kaffe. 

- Alkoholpolitikken denne dag er, at 9. klasses forældre må nyde alkohol.  Denne 

medbringer de selv. 

- Vagtskema udsendes via intra, hvorefter der meldes tilbage til Anders Modin. 

- Senere udsendes en "Vagtplan" med jeres præcise arbejdsopgaver og tidspunkter. 

- Der bliver indkøb af sodavand og pynt i dagene før. 

- Henrik og Mette (Frederik) + Hanne og Carsten (Magnus) laver og leverer maden. 

- Henrik og Aide (Lina) samt Clark (Baldur) er gæster til festen. 

  

3) Kort fælles orientering for 7., 8., 9 -klasse vedr. ForældreIntra, omhandlende Login 

og anvendelse. 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjizbnWidjTAhXSLFAKHXvVDe8QjRwIBw&url=http://kacikzksiazkami.blogspot.com/2015/05/mysl-na-maj.html&psig=AFQjCNFNpfnToLEv7VufVjxPv-vvCkkqUg&ust=1494050411238306


 

o
En uge med masser af flot vejr, endelig ser det ud, som 

om foråret er kommet for at blive. 

Det gode vejr og solens stråler er blevet nydt med 

udeleg. Nogle børn har ageret arbejdsmænd og hjulpet 

med at køre brænde fra stalden til vores bålplads. 

Bolsjeværkstedet har færdig produceret de sidste 

slikkepinde og bolsjer i denne omgang.  

I går torsdag havde vi bål, hvor der blev serveret dejlig 

hjemmelavet tomatsuppe. 

Dyredag og forældrekaffe 

På torsdag den 11. maj har vi vores årlige dyredag her er der mulighed for, 

at medbringe sit kæledyr. De små dyr, som kaniner, rotter, mus, hamstre, 

slanger og edderkopper med flere, skal medbringes i bure. De kan torsdag 

morgen stilles op i stalden, i SFO-tid vil vi så tage dem frem, og hygge med 

dem alle.  

De større dyr skal vises frem sammen med mor og/eller far.  

Som noget helt nyt i år vil vi samtidig med dyredag have 

forældrekaffe.  

Kom nyd kaffen og køb lækre varme hveder 4 kr. pr. stk. eller 3 

stk. for en flad 10’er få dem ristet på bålet eller tag med hjem. 

Det er skoleårets sidste forældrekaffe så kom endelig og støt 

op, det går til et godt formål.  

 

 Tur 3.klasse                                                                                                                                 

Da vi tirsdag den 13. juni skal på afslutningstur for 3. klasse har vi brug for noget 

forældrehjælp til pasning af børnene i SFO om eftermiddagen fra kl. 13.  

Maria og Lene vil også være, at finde i SFO’en. Vi mangler pt en voksen mere der vil 

hjælpe denne dag, hvis I sidder og tænker det lige noget for mig så giv os endelig besked 

herom.                          

I ønskes alle en rigtig god weekend                                 

Fra Spireloppen.  

  


